
■Montse
Frisach

Quan a Mèxic i als
Estats Units se ce-

lebra aquests mesos el
centenari de Frida
Kahlo (1907-1954), Co-
lumna-Circe ha reedi-
tat aquest cop en cata-
là la biografia de la pin-
tora mexicana de
l’autora francesa
Rauda Jamís. Aquest
llibre, d’èxit internaci-
onal, forma part del fe-
nomen de recuperació
de la figura i l’obra de
Kahlo que es va iniciar
fa dues dècades i que
continua imparable
fins avui. La biografia
de Jamís va contribuir
a finals dels anys 80 a
popularitzar l’obra de
Kahlo, però també el
fet que es fes públic
que Madonna n’era
una col·leccionista fidel
o que el 2002 Salma
Hayek produís i prota-
gonitzés un film sobre
l’artista.

Jamís, autora també
d’una altra biografia si-
milar de la gran pinto-
ra barroca Artemisia
Gentilleschi, recorre la
intensa però dolorosa
vida de la pintora me-

Recorregut pel dolor
❚Biografia
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Lacensura

L’afer de la censura a la caricatura reial
de la revista humorística El Jueves ha tor-
nar a ressuscitar el fantasma de la censura
en general i al nostre país en particular
–abans franquista i ara democràtica–. El lli-
bre del Nobel J.M. Coetzee publicat a Deba-
te Contra la censura, subtitulat Contra la
passió per silenciar, ens recorda que el fe-
nomen té a veure amb el dret, l’estètica, la
psicologia, la filosofia moral... i la política,
sobretot la política del moment, o sigui la
pràctica política. Els exemples que servei-
xen a l’autor per a les seves reflexions són
trets, la majoria, del món de les vivències
sud-africanes de l’autor, com l’apartheid,
però hi ha llargs assajos sobre els suposats
danys de la pornografia i les Odes a Stalin,

d’Osip Mandelstam i altres, com la de Pablo
Neruda, com a casos de censura a l’inre-
vés, o sigui d’obres provocades i pagades
per lloar el poder. Un cas interessant és el
d’Erasme de Rotterdam, el rei del però o el
rei dels amfibis, com li deia Luter, perquè
en la lluita oberta entre el Papa i Luter, no
es va decantar per cap, trobava pèls i fana-
tisme en tots dos cantons, i per això era
censurat a tot arreu. Seria el cas actual de
la persona no compromesa, que no batalla
en cap dels dos grans partits, que troba de-
fectes a totes dues bandes, que no vol con-
vertir-se en propagandista acrític de les
veus oficials i de les veritats dogmàtiques.
Són els que reclamen la llibertat de criticar
les dues parts mentre es mantenen immu-

nes a les represàlies, la qual cosa els conce-
deix l’avantatge i el poder dels bufons de la
cort o dels pallassos de Polònia o del pro-
grama d’humor que sigui. Sol passar, però,
que sovint els rivals intenten eliminar-los
abans de tornar a la brega.

L’excusa de la bogeria, en el cas dels
humoristes crítics, és la carta blanca que
els serveix per escapar de la censura. La
bogeria de Don Quixot, seria el cas su-
prem. Però el que importa en aquests
casos no és el que diuen els bufons sinó el
lloc des del qual parlen o escriuen. No és
el mateix una crítica des de dintre que des
de fora del sistema. Recordem que el lli-
bre d’Erasme es titula Elogi de la bogeria o

de l’estupidesa i que l’autor va adoptar
com a emblema personal el déu romà Tér-
minus, la divinitat romana dels límits, dels
termes. L’obscenitat pot ser una ofensa,
però no és necessàriament un dany, raona
Coetzee parlant del dret d’ofendre’s. L’es-
criptor, el dibuixant, obeeix a l’autoritat su-
perior de la seva pròpia consciència, una
mica com Antígona, perquè l’autor és
l’eina creada per la societat per respondre
a la necessitat que té de comprendre’s. Si
la imatge del mirall en què es veu reflecti-
da no li agrada, és la societat la que ha de
canviar, tot i admetre que l’eina també pot
errar el tret, o ser bruta o bé oscada. Però
al llarg de la història, els artistes sempre
han guanyat els censors. ❋
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■ D. Sam Abrams

Un dels efectes del poc impacte
que el Noucentisme va tenir a

les terres del sud és la gran tradició
de dietaristes a partir de Bladé i De-
sumvila i Fuster. Aquest és el marc
del darrer llibre de Ferran Garcia-Oli-
ver, El vaixell de Genseric. Dietari
2004-2005.

Per Garcia-Oliver, el memorialisme
és una necessitat personal i artística,
perquè és historiador de professió i
vocació, i memorialista
per convicció i passió.
A la seva obra, histori-
ografia i memorialisme
juguen papers comple-
mentaris en l’ardu in-
tent d’abastar del tot la
realitat passada, pre-
sent i futura del món
on viu: “Pretenc abo-
car una mica de claror
en els intersticis obs-
curs de la vida”.

El nou dietari de
Garcia-Oliver és un
aplec de 121 textos dispersos sense
data que acaben entrellaçant a partir
de temes transversals com ara la po-
lítica, la societat, la natura, la família,
la llengua, la cultura, el temps, la
mort, la identitat, etcètera. I l’autor
assaja diverses tècniques, la narrati-
vitat, l’assagisme, el retrat i l’aforisme,
per dotar el conjunt d’agilitat i ritme.

És un llibre sòlid, però l’excessiu
perfeccionisme d’estil resta greu-
ment de la intensitat, l’espontaneï-
tat i la proximitat que ha de tenir tot
bon dietari. ❋
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La necessitat
del record

xicana, que va conver-
tir la seva obra en una
expressió de la seva
passió vital. Kahlo va
ser colpejada, però,
durament per la vida.
El dolor físic –produït
per un terrible acci-
dent d’autobús quan
tenia setze anys que li

va destrossar la colum-
na– va turmentar-la
sempre. També el
dolor emocional. Frida
va patir molt, sobretot
per amor al seu espòs,
Diego Rivera –més
famós i reconegut a la
seva època però ni de
bon tros tan bon pintor

com ella–, amb qui va
mantenir una relació
poc convencional i de-
finitivament desigual.

Frida va ser una
dona compromesa po-
líticament, feminista,
arrelada a la tradició
mexicana però a la ve-
gada moderna, encara
que no surrealista, com
s’ha dit, ja que la seva
pintura no és onírica
sinó que narra el seu
estat emocional. L’ar-
tista es va moure sem-
pre entre la força i la
vulnerabilitat. És per
això que la seva peri-
pècia vital ens sembla
tan emocionant. Per la
mateixa raó, el llibre de
Rauda Jamís implica
l’espectador en l’aven-
tura d’una personalitat
tan forta i es fa tan lle-
gidor que no es pot
deixar.

Amb un material tan
potent, Jamís ha optat,
a més, per barrejar
amb habilitat el format
d’assaig biogràfic, amb
fragments novel·lats i
dialogats, textos origi-
nals dels protagonistes
i fins i tot, sense pudor,
algun text personal de
la biògrafa. Aquest
poti-poti despista una
mica i en alguns mo-
ments es perd credibi-
litat, però afortunada-
ment Frida s’imposa
per sobre de tot. ❋1 2 3 4 5

Un dels autoretrats de Frida Kahlo
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